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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 26. srpna 2008
č. 7/2008
o zřízení přírodní rezervace Doupský a Bažantka
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), toto nařízení kraje:
§1
Předmět úpravy
(1) Zřizuje se přírodní rezervace Doupský a Bažantka (dále jen přírodní rezervace).
(2) Předmětem zvláštní ochrany jsou cenná rostlinná společenstva údolního a přechodového rašeliniště a stanoviště
řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. V Doupském rybníce jsou předmětem ochrany vzácně zachovalá
vodní a mokřadní společenstva podhorského rybníka s výskytem kriticky ohroženého rostlinného druhu (Nuphar
pumila).
§2
Vymezení přírodní rezervace
Přírodní rezervace se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Doupě a Řídelov. Hranice přírodní
rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou
v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní rezervaci
a) měnit druhy pozemků nebo způsoby jejich využití
b) obnovovat luční porosty
c) provádět úpravy stávajícího hydrologického režimu
d) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze, dna či břehů
§4
Ochranné pásmo
(1)

K zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí se vyhlašuje ochranné pásmo přírodní rezervace,
které se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Řídelov, Doupě a Vanůvek. Hranice
ochranného pásma přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem, jehož vrcholy
jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřadnic uzavřeného
geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou
uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území ochranného pásma přírodní
rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§5
Závěrečná ustanovení

(1)

1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) příloha č. 1 – seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní
rezervace Doupský a Bažantka.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání.
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(b) příloha č. 2 – seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými je stanoveno ochranné pásmo přírodní
rezervace Doupský a Bažantka.
c) příloha č. 3 - orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Doupský a Bažantka včetně ochranného
pásma
(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
V Jihlavě dne 26. 8. 2008
..............................................
RNDr. Miloš Vystrčil v.r.
hejtman kraje Vysočina

.................................................
Ing. Václav Kodet v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k Nařízení kraje Vysočina č. 7 /2008 – seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou
stanoveny hranice přírodní rezervace Doupský a Bažantka.
Geometrický obrazec č. 1 – hranice přírodní rezervace
Bod
032000590001
032000590002
032000590003
032000590004
032000590005
032000590006
032000590007
032000590008
032000590009
032000590010
032000590011
032000590012
032000590013
032000590014
032000590015
032000590016
032000590017
032000590018
032000590019
032000590020
032000590021
032000590022
032000590023
032000590024
032000590025
032000590026
032000590027
032000590028
032000590029

Souřadnice Y
683156.47
683158.85
683183.92
683202.93
683257.98
683310.88
683312.79
683304.12
683217.46
683192.32
683175.33
683158.16
683151.83
683132.60
683123.97
683109.49
683090.11
683047.64
683017.36
682965.42
682945.86
682914.73
682900.51
682890.72
682870.39
682846.38
682835.99
682831.38
682822.49

Souřadnice X
1146742.53
1146744.92
1146709.88
1146677.84
1146595.28
1146497.00
1146493.46
1146487.77
1146430.94
1146414.45
1146402.26
1146411.81
1146412.06
1146405.14
1146394.93
1146360.43
1146356.04
1146350.27
1146350.20
1146350.87
1146351.13
1146351.12
1146379.52
1146391.56
1146388.24
1146366.77
1146345.02
1146345.42
1146363.34

Pořadí bodu v obrazci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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032000590030
032000590031
032000590032
032000590033
032000590034
032000590187
032000590035
032000590036
032000590037
032000590038
032000590039
032000590040
032000590041
032000590042
032000590043
032000590044
032000590045
032000590046
032000590047
032000590186
032000590048
032000590049
032000590050
032000590051
032000590052
032000590053
032000590054
032000590055
032000590056
032000590057
032000590058
032000590059
032000590060
032000590061
032000590062
032000590063
032000590064
032000590065
032000590066
032000590001
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682782.54
682771.70
682765.20
682745.84
682715.53
682696.57
682692.04
682649.66
682632.16
682617.66
682597.36
682593.88
682583.40
682585.29
682603.94
682620.28
682620.28
682631.58
682687.52
682697.26
682704.77
682721.85
682736.31
682760.47
682819.57
682857.87
682928.37
682966.09
683019.74
683055.03
683077.43
683089.16
683097.86
683094.76
683065.66
683016.36
683011.98
683048.22
683069.16
683156.47

1146369.49
1146366.21
1146353.83
1146329.95
1146326.95
1146326.54
1146326.44
1146324.26
1146326.17
1146324.84
1146317.12
1146315.89
1146326.42
1146350.58
1146375.86
1146389.69
1146389.69
1146399.05
1146406.87
1146410.64
1146413.54
1146423.22
1146435.30
1146452.68
1146498.40
1146524.44
1146508.60
1146483.03
1146460.88
1146459.61
1146467.12
1146483.07
1146485.09
1146520.06
1146537.58
1146564.15
1146573.95
1146616.23
1146643.57
1146742.53

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Příloha č. 2 k Nařízení kraje Vysočina č. 7/2008 – seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce, kterými
je stanoveno ochranné pásmo přírodní rezervace Doupský a Bažantka.
Geometrický obrazec č. 2 – hranice ochranného pásma přírodní rezervace
Číslo bodu
032000590097
032000590098

Y
682695.33
682692.61

X
1146419.99
1146433.17

Pořadí bodu v obrazci
1
2
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032000590099

682686.90

1146460.88

3

032000590100

682693.26

1146464.49

4

032000590101

682705.63

1146474.83

5

032000590102

682730.56

1146492.76

6

032000590103

682790.19

1146538.88

7

032000590104

682847.68

1146577.98

8

032000590105

682948.58

1146555.31

9

032000590106

682972.92

1146538.80

10

032000590107

682953.41

1146582.45

11

032000590108

683009.36

1146647.72

12

032000590109

683030.52

1146675.35

13

032000590110

683119.98

1146776.74

14

032000590067

683165.12

1146822.09

15

032000590068

683225.82

1146737.24

16

032000590069

683245.26

1146704.48

17

032000590070

683300.89

1146621.04

18

032000590071

683378.55

1146476.80

19

032000590072

683331.54

1146445.96

20

032000590073

683220.57

1146373.18

21

032000590074

683178.72

1146343.16

22

032000590075

683160.68

1146353.20

23

032000590076

683145.63

1146317.35

24

032000590077

683099.03

1146306.79

25

032000590078

683051.08

1146300.28

26

032000590079

683017.09

1146300.20

27

032000590080

682944.70

1146301.13

28

032000590081

682883.85

1146301.11

29

032000590082

682876.98

1146314.83

30

032000590083

682866.18

1146292.21

31

032000590084

682799.07

1146298.04

32

032000590085

682793.48

1146309.31

33

032000590086

682771.54

1146282.25

34

032000590087

682718.54

1146277.00

35

032000590088

682715.68

1146276.94

36

032000590187

682696.57

1146326.54

37

032000590034

682715.53

1146326.95

38

032000590033

682745.84

1146329.95

39

032000590032

682765.20

1146353.83

40

032000590031

682771.70

1146366.21

41

032000590030

682782.54

1146369.49

42

032000590029

682822.49

1146363.34

43

032000590028

682831.38

1146345.42

44

032000590027

682835.99

1146345.02

45
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032000590026

682846.38

1146366.77

46

032000590025

682870.39

1146388.24

47

032000590024

682890.72

1146391.56

48

032000590023

682900.51

1146379.52

49

032000590022
032000590021
032000590020
032000590019
032000590018
032000590017
032000590016
032000590015
032000590014
032000590013
032000590012
032000590011
032000590010
032000590009
032000590008
032000590007
032000590006
032000590005
032000590004
032000590003
032000590002
032000590001
032000590066
032000590065
032000590064
032000590063
032000590062
032000590061
032000590060
032000590059
032000590058
032000590057
032000590056
032000590055
032000590054
032000590053
032000590052
032000590051
032000590050
032000590049
032000590048
032000590186

682914.73
682945.86
682965.42
683017.36
683047.64
683090.11
683109.49
683123.97
683132.60
683151.83
683158.16
683175.33
683192.32
683217.46
683304.12
683312.79
683310.88
683257.98
683202.93
683183.92
683158.85
683156.47
683069.16
683048.22
683011.98
683016.36
683065.66
683094.76
683097.86
683089.16
683077.43
683055.03
683019.74
682966.09
682928.37
682857.87
682819.57
682760.47
682736.31
682721.85
682704.77
682697.26

1146351.12
1146351.13
1146350.87
1146350.20
1146350.27
1146356.04
1146360.43
1146394.93
1146405.14
1146412.06
1146411.81
1146402.26
1146414.45
1146430.94
1146487.77
1146493.46
1146497.00
1146595.28
1146677.84
1146709.88
1146744.92
1146742.53
1146643.57
1146616.23
1146573.95
1146564.15
1146537.58
1146520.06
1146485.09
1146483.07
1146467.12
1146459.61
1146460.88
1146483.03
1146508.60
1146524.44
1146498.40
1146452.68
1146435.30
1146423.22
1146413.54
1146410.64

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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Příloha č. 3 k Nařízení kraje Vysočina č. 7 /2008 – orientační grafické znázornění území přírodní rezervace
Doupský a Bažantka včetně ochranného pásma

Částka 4/2008

Věstník právních předpisů kraje Vysočina
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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 26. srpna 2008
č. 8/2008
o zřízení přírodní památky Ivaniny rybníčky
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1)

Zřizuje se přírodní památka Ivaniny rybníčky (dále jen „přírodní památka“).

(2) Předmětem zvláštní ochrany jsou biotopy soustavy rybníčků s výskytem zvláště chráněných druhů.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Proseč pod Křemešníkem a v katastrálním
území Sázava pod Křemešníkem. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky,
je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce
a) měnit druhy pozemků nebo způsoby jejich využití2), umisťovat stavby,
b) zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,
c) chovat ryby, používat závadné látky 3), používat elektrické agregáty k lovu ryb,
d) provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního
hospodářského plánu nebo bez převzaté lesní hospodářské osnovy,
e) provádět geologické práce spojené se zásahem do území, těžit nerosty a humolity,
f) obnovovat luční porosty, hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a používat
biocidy,
g) měnit a upravovat vodní režim, včetně prací ve vodotečích,
h) provádět změnu, obnovu nebo údržbu vodního díla spojenou se zásahem do hráze, dna či břehů4).
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1)

1)

2)

3)
4)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) příloha č. 1 – Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny
hranice přírodní památky Ivaniny rybníčky,
b) příloha č. 2 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ivaniny rybníčky a jejího ochranného
pásma.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání.
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Závadné látky dle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Např. § 15 a § 59 odst. 1 písm. d), i) a j) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
V Jihlavě dne 26. 8. 2008
..............................................
RNDr. Miloš Vystrčil v.r.
hejtman kraje Vysočina

.................................................
Ing. Václav Kodet v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 8/2008
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní
památky Ivaniny rybníčky
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

159001620002

689660.04

1126465.53

1

159001620006

689662.91

1126469.96

2

159001620007

689656.91

1126475.66

3

159001620008

689645.05

1126488.27

4

159001620009

689646.40

1126501.29

5

159001620010

689681.30

1126515.68

6

159001620011

689704.74

1126518.46

7

159001620012

689725.41

1126527.63

8

159001620013

689742.67

1126507.78

9

159001620014

689741.27

1126440.35

10

159001620017

689712.89

1126419.98

11

159001620018

689710.25

1126422.70

12

159001620019

689707.11

1126425.30

13

159001620023

689675.20

1126457.01

14

180001880003

689653.55

1126437.08

15

180001880025

689655.68

1126355.49

16

180001880026

689640.85

1126344.92

17

180001880027

689626.99

1126354.03

18

180001880029

689602.81

1126321.24

19

180001880030

689591.02

1126284.80

20

180001880031

689604.83

1126217.91

21

180001880032

689589.97

1126216.88

22

180001880033

689537.18

1126232.58

23

180001880035

689534.34

1126249.79

24

180001880036

689527.71

1126294.91

25

180001880037

689552.94

1126353.61

26

180001880028

689571.62

1126409.63

27

180001880001

689582.66

1126440.17

28

180001880004

689630.40

1126450.21

29

180001880005

689648.69

1126457.96

30
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Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 8/2008
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Ivaniny rybníčky
a jejího ochranného pásma
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NAŘÍZENÍ
kraje Vysočina
ze dne 26. srpna 2008
č. 9/2008
o zřízení přírodní památky Rašeliniště u Vintířova
Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), toto nařízení kraje:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Zřizuje se přírodní památka Rašeliniště u Vintířova (dále jen „přírodní památka“).
(2) Předmětem zvláštní ochrany je komplex společenstev pramenišť, rašelinišť, rašelinných a pcháčových
luk s dřevinným doprovodem a s výskytem zvláště chráněných druhů.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Vintířov. Hranice přírodní památky
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za
sebou a kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Orientační grafické
znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce
a) měnit druhy pozemků nebo způsoby jejich využití2), umisťovat stavby,
b) upravovat povrch vozovek pozemních komunikací3) s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného
geologického původu,
c) zřizovat myslivecká zařízení, zavádět intenzivní chov zvěře,
d) provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního
hospodářského plánu nebo bez převzaté lesní hospodářské osnovy,
e) provádět geologické práce spojené se zásahem do území, těžit nerosty a humolity (zejména rašelinu),
f) obnovovat luční porosty, hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a používat
biocidy,
g) měnit a upravovat vodní režim, včetně prací ve vodotečích.
Čl. 4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo přírodní památky se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Vintířov. Hranice
ochranného pásma přírodní památky se stanoví dvěma samostatnými uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy
souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci
za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomto nařízení. Orientační grafické znázornění ochranného pásma přírodní
památky je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
1)
2)
3)

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání.
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1)

Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) příloha č. 1 – Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny
hranice přírodní památky Rašeliniště u Vintířova,
b) příloha č. 2 – Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou
stanoveny hranice ochranného pásma přírodní památky Rašeliniště u Vintířova 4),
c) příloha č. 3 – Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rašeliniště u Vintířova a jejího ochranného
pásma.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem
následujícím po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.
V Jihlavě dne 26. 8. 2008
..............................................
RNDr. Miloš Vystrčil v.r.
hejtman kraje Vysočina

.................................................
Ing. Václav Kodet v.r.
náměstek hejtmana kraje Vysočina

Příloha č. 1 k nařízení kraje Vysočina č. 9/2008
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní
památky Rašeliniště u Vintířova
Geometrický obrazec č. 1 – hranice přírodní památky Rašeliniště u Vintířova

4)

číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

227000740001

712694.85

1124108.14

1

227000740002

712710.71

1124148.86

2

227000740003

712710.05

1124164.51

3

227000740004

712697.83

1124212.19

4

227000740005

712713.97

1124240.07

5

227000740006

712755.73

1124250.94

6

227000740007

712792.10

1124271.32

7

227000740008

712815.92

1124314.54

8

227000740010

712829.33

1124389.38

9

227000740011

712863.40

1124393.88

10

227000740013

712860.28

1124332.68

11

227000740014

712856.53

1124293.48

12

227000740015

712870.66

1124283.70

13

227000740016

712854.26

1124240.38

14

227000740017

712839.03

1124210.14

15

227000740018

712804.77

1124152.39

16

227000740019

712788.73

1124109.99

17

227000740021

712771.25

1124059.80

18

227000740022

712737.38

1124077.21

19

227000740023

712704.37

1124097.99

20

§ 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2 k nařízení kraje Vysočina č. 9/2008
Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného
pásma přírodní památky Rašeliniště u Vintířova
Geometrický obrazec č. 2 – hranice ochranného pásma přírodní památky Rašeliniště u Vintířova
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

227000740001

712694.85

1124108.14

1

227000740002

712710.71

1124148.86

2

227000740003

712710.05

1124164.51

3

227000740004

712697.83

1124212.19

4

227000740005

712713.97

1124240.07

5

227000740006

712755.73

1124250.94

6

227000740007

712792.10

1124271.32

7

227000740008

712815.92

1124314.54

8

227000740010

712829.33

1124389.38

9

227000740038

712792.04

1124385.53

10

227000740055

712776.87

1124383.96

11

227000740024

712753.91

1124351.09

12

227000740025

712714.97

1124295.34

13

227000740026

712667.05

1124229.09

14

227000740027

712608.69

1124145.13

15

Geometrický obrazec č. 3 – hranice ochranného pásma přírodní památky Rašeliniště u Vintířova
číslo bodu

souřadnice – Y (m)

souřadnice – X (m)

pořadí bodu v obrazci

227000740056

712841.54

1124215.13

1

227000740040

712851.50

1124200.31

2

227000740041

712856.05

1124177.07

3

227000740042

712855.83

1124107.52

4

227000740043

712863.27

1124107.53

5

227000740044

712904.23

1124107.61

6

227000740045

712937.60

1124098.69

7

227000740046

712946.89

1124051.22

8

227000740047

712969.15

1124041.40

9

227000740048

712970.00

1124014.43

10

227000740049

712904.01

1124006.40

11

227000740050

712868.68

1124016.17

12

227000740051

712822.20

1124047.89

13

227000740052

712804.49

1124060.21

14

227000740053

712789.64

1124065.15

15

227000740057

712774.02

1124067.75

16

227000740019

712788.73

1124109.99

17

227000740018

712804.77

1124152.39

18

227000740017

712839.03

1124210.14

19
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Příloha č. 3 k nařízení kraje Vysočina č. 9/2008
Orientační grafické znázornění území přírodní památky Rašeliniště u Vintířova
a jejího ochranného pásma
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Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 19. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Hodice ze dne 18. 12. 2007
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Hodice , zastoupená starostou obce Ing. Josefem Bakajem
adresa obecního úřadu: Hodice 48, PSČ 589 01, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava
(dále jen „obec Hodice“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, budou orgány městy Třešť vykonávat namísto orgánů obce Hodice v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy bude město Třešť místně příslušným správním orgánem v řízení pro projednávání přestupků pro správní
obvod obce Hodice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Město Třešť, komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu
obce Hodice přenesenou působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
takto:
z hlediska věcné příslušnosti jde o rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a proti majetku, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů
o provozu na pozemních komunikacích.
Na základě této smlouvy tak bude tento orgán města Třešt‘ místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro
správní obvod obce Hodice. Místní příslušnost je dle § 55 zákona o přestupcích určena tak, že jde o přestupky spáchané
v územním obvodu obce Hodice, dále přestupky osob s trvalým pobytem v městyse, pokud byly spáchány v cizině,
nebo nelze zjistit místo spáchání přestupku. Smlouva se vztahuje i na přestupky osob, které byly spáchány mimo územní
obvod městyse osobami, které se v městyse zdržují nebo pracují a jiný místně příslušný orgán věc postoupí z důvodu
usnadnění projednání nebo jiného závažného důvodu (dlouhodobý pobyt osoby v městyse, práce v městyse atd.).
Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešt‘ při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu
města Třešt‘.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Hodice ze svého rozpočtu městu Třešt‘ na jeho účet
č. 1466068319/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1.500,-Kč Kč (slovy jedentisícpětsetkorunče
ských) za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a §68 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích.
Příspěvek se obec Hodice zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od výzvy
(faktury) podané městem Třešt‘.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet
od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
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Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Hodice, jeden stejnopis město
Třešť a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a zastupitelstva obce Hodice a pravomocné rozhodnutí
Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66d odst. 1 zákona o obcích).
V Třešti dne

V Hodicích dne

Ing. Vladislav Nechvátal v.r.
starosta města Třešť

Ing. Josef Bakaj v.r.
starosta obce Hodice

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Na základě usnesení Rady města Třešť ze dne 14. 3. 2007 a usnesení Zastupitelstva obce Pavlov ze dne 29. 3. 2007
uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Třešť, zastoupené starostou města Ing. Vladislavem Nechvátalem
adresa městského úřadu: Třešť, Revoluční 20, PSČ 589 01 kraj Vysočina
IČ: 00286753, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu: 1466068329/0800
příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jihlava (dále jen „město Třešť“)
a
Obec Pavlov, zastoupená starostou obce Jaroslavem Šťastným
adresa obecního úřadu: Pavlov 108, PSČ 588 33 Stonařov, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
Jihlava (dále jen „obec Pavlov“)
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, budou orgány městy Třešť vykonávat namísto orgánů obce Pavlov v jejím správním obvodu
přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě
této smlouvy bude město Třešť místně příslušným správním orgánem v řízení pro projednávání přestupků pro správní
obvod obce Pavlov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Město Třešť, komise k projednávání přestupků, jako zvláštní orgán města Třešť, bude vykonávat ve správním obvodu
obce Pavlov přenesenou působnost v přestupkovém řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
takto:
z hlediska věcné příslušnosti jde o rozhodování ve správním řízení ve věcech přestupků proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a proti majetku, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních
komunikacích.
Na základě této smlouvy tak bude tento orgán města Třešt‘ místně příslušným orgánem v přestupkových řízeních pro
správní obvod obce Pavlov. Místní příslušnost je dle § 55 zákona o přestupcích určena tak, že jde o přestupky spáchané
v územním obvodu obce Pavlov, dále přestupky osob s trvalým pobytem v městyse, pokud byly spáchány v cizině, nebo
nelze zjistit místo spáchání přestupku. Smlouva se vztahuje i na přestupky osob, které byly spáchány mimo územní
obvod městyse osobami, které se v městyse zdržují nebo pracují a jiný místně příslušný orgán věc postoupí z důvodu
usnadnění projednání nebo jiného závažného důvodu (dlouhodobý pobyt osoby v městyse, práce v městyse atd.).
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Správní poplatky a případný výnos pokut uložených městem Třešt‘ při plnění této smlouvy je pak příjmem rozpočtu
města Třešt‘.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Pavlov ze svého rozpočtu městu Třešt‘ na jeho účet
č. 1466068319/0800, který je veden u České spořitelny, příspěvek ve výši 1 500 Kč (slovy jedentisícpětsetkorunčeskýc
h) za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a §68 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích.
Příspěvek se obec Pavlov zavazuje hradit za každé zahájené přestupkové řízení jednotlivě, a to do 15-ti dnů od výzvy
(faktury) podané městem Třešt‘.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smlouvu může vypovědět každá smluvní strana bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet od prvního
dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pavlov, jeden stejnopis město
Třešť a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím
uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Třešť a zastupitelstva obce Pavlov a pravomocné rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66d odst. 1 zákona o obcích).
V Třešti dne 21. 3. 2008

V Hodicích dne 17. 3. 2008

Ing. Vladislav Nechvátal v.r.
starosta města Třešť

Jaroslav Šťastný v.r.
starosta obce Pavlov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 15.12.2006, č.j. 2/06 a usnesení Zastupitelstva
obce Moravecké Pavlovice ze dne 27. 12. 2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené starostou města Ing. Karlem Pačiskou, adresa městského úřadu: Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 57, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina, příslušnost do správního
obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem
a
Obec Moravecké Pavlovice, zastoupená starostou obce Josefem Havránkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad
Moravecké Pavlovice, kraj Vysočina, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Bystřice
nad Pernštejnem
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Bystřice nad Pernštejnem na místo orgánů obce Moravecké Pavlovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou
zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Moravecké Pavlovice v rozsahu vymezeném touto
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smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Moravecké Pavlovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Orgán města Bystřice nad Pernštejnem – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude vykonávat ve správním obvodu
obce Moravecké Pavlovice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Moravecké Pavlovice ze svého rozpočtu městu Bystřice
nad Pernštejnem příspěvek na výkon státní správy na jeho účet 19-627-751/0100 vedený u Komerční banky, expozitura
Bystřice nad Pernštejnem, na základě vystavené faktury jedenkrát za čtvrt roku město Bystřice nad Pernštejnem vystaví
fakturu do 10 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí. Obec Moravecké Pavlovice uhradí příslušnou fakturu nejpozději
do konce měsíce následujícího čtvrtletí. Příspěvek bude stanoven paušální částkou 1200,- Kč za každý projednaný
přestupek v daném roce spadající do správního obvodu obce Moravecké Pavlovice, nebo jehož pachatelem měl být
občan obce.
Pokuta uložená při plnění této smlouvy orgánem obce – Komisí k projednávání přestupků města Bystřice
nad Pernštejnem je příjmem města Bystřice nad Pernštejnem, jehož orgán ve věci rozhodoval. (viz ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. V
Společná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě do 31. 12. 2010.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město Bystřice nad Pernštejnem, jeden stejnopis
obec Moravecké Pavlovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem a Zastupitelstva obce Moravecké
Pavlovice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu k uzavření smlouvy.
Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři
měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 24. 4.2008
Ing. Karel Pačiska v. r.
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

Josef Havránek v.r.
starosta obce Horní Rožínka

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Karlov ze dne 6.2.2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Karlov, zastoupená starostou Ing. Vladimírem Stejskalem, IČO 00599484, Karlov 28, 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Karlov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
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Karlov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Karlov .
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Karlov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Karlov .
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení je příjmem
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Karlov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Karlov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Karlov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Karlov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 2.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ing. Vladimír Stejskal v. r.
starosta obce Karlov

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Kotlasy ze dne 25. 6. 2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Kotlasy, zastoupená starostou Petrem Špičkou, IČO 00600521, Kotlasy 31, 592 14 Nové Veselí, kraj Vysočina
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Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Kotlasy vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Kotlasy v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Kotlasy .
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Kotlasy v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Kotlasy .
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kotlasy městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Kotlasy předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Kotlasy a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Kotlasy o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 7.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Petr Špička v. r.
starosta obce Kotlasy

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Nížkov ze dne 8.2.2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
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Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Nížkov, zastoupená starostou Janem Mokrým, IČO 00294870, 592 12 Nížkov 28, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Nížkov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Nížkov v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Nížkov.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Nížkov v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Nížkov.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Nížkov městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Nížkov předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Nížkov a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Nížkov o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 6.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jan Mokrý v. r.
starosta obce Nížkov
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Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Radostín ze dne 12.1.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Radostín, zastoupená starostkou paní Editou Šulerovou, IČO 00531847, Radostín 14, 591 01 Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár
nad Sázavou namísto orgánů obce Radostín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům
obce Radostín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Radostín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Radostín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Radostín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Radostín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Radostín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Radostín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce
Radostín o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
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Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 1.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Edita Šulerová v. r.
starosta obce Radostín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Rosička ze dne 5. 3.2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Rosička, zastoupená starostkou Jiřinou Dvořákovou, IČO 374458, Rosička 20, 592 12 Nížkov, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Rosička vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Rosička v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Rosička.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Rosička v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Rosička.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Rosička městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Rosička předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou dobu
platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
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stejnopis obec Rosička a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Rosička o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 3.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Jiřina Dvořáková v. r.
starostka obce Rosička

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Sazomín ze dne 18.6.2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Sazomín, zastoupená starostou Josefem Prchalem, IČO 00842346, Sazomín 43, 591 01 Žďár nad Sázavou, kraj
Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Sazomín vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Sazomín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Sazomín.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Sazomín v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Sazomín.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Sazomín městu Žďár nad Sázavou na jeho účet příspěvek
ve výši 1500,- Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení vyúčtování,
které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany se dohodly, že součástí
vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho protiprávního jednání.
Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem,
kdy rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Sazomín předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
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dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Sazomín a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad
spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Sazomín o souhlasu
s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 7. 7.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Josef Prchal v. r.
starosta obce Sazomín

Veřejnoprávní smlouva
Na základě usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou č. 45/06/OP ze dne 4.12.2006 a usnesení Zastupitelstva obce
Škrdlovice ze dne 22.1.2008, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Město Žďár nad Sázavou, zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou, IČO 295841, Žďár nad Sázavou, Žižkova
227/1, kraj Vysočina
a
Obec Škrdlovice, zastoupená starostou panem Ivanem Hořínkem, IČO 00295540, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár
nad Sázavou, kraj Vysočina
Čl. II
Předmět smlouvy
V souladu § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů obce Škrdlovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce
Škrdlovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Škrdlovice.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
V souladu s § 63 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
majetkoprávní, vykonávat namísto obce Škrdlovice v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním
orgánem v řízeních pro správní obvod obce Škrdlovice.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem majetkoprávním, a náhrada nákladů řízení
je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Škrdlovice městu Žďár nad Sázavou na jeho účet
příspěvek ve výši 1500 Kč za projednání jednoho přestupku. Tato částka bude splatná do 10ti dnů ode dne doručení
vyúčtování, které provede Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku. Smluvní strany
se dohodly, že součástí vyúčtování bude příloha, ve které bude uvedeno jméno a příjmení přestupce a popis jeho
protiprávního jednání.
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Čl. V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2010. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Obec Škrdlovice předá do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy Městskému úřadu Žďár nad Sázavou veškerou spisovou
agendu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy. Městský úřad Žďár nad Sázavou povede po celou
dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. III této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů
nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Žďár nad Sázavou, jeden
stejnopis obec Škrdlovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí
o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení Zastupitelstva obce Škrdlovice
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.1.2008
Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Ivan Hořínek v. r.
starosta obce Škrdlovice

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 17/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá
nad Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Bělá, zastoupená starostou obce panem Pavlem Lhoťanem, adresa sídla obce: Bělá čp. 44, PSČ 584 01 Ledeč
nad Sázavou, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Bělá č. 3/2007 ze dne 17. 4.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu
stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1000,- Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura za výkon
předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.

Strana 28

Věstník právních předpisů kraje Vysočina

Částka 4/2008

Čl.V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Bělé dne 17.4.2007
Pavel Lhoťan v.r.
starosta obce Bělá

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 2/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá
nad Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Bojiště, zastoupená starostou obce panem Janem Cihlářem, adresa sídla obce: Bojiště čp. 27, PSČ 584 01,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Bojiště č. 2/3/2007 ze dne 14. 3.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu
stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1000,- Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura za výkon
předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.
V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007
Stanislav Vrba v.r.
starosta města Ledeč nad Sázavou

V Bojišti dne 14.3.2007
Jan Cihlář v.r.
starosta obce Kožlí

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. VPS 5/2007
K ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU PŘESTUPKOVÉ AGENDY
Čl.I.
Smluvní strany
Město Ledeč nad Sázavou, zastoupené starostou města panem Stanislavem Vrbou, adresa sídla obce:
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad
Sázavou (dále jen „obec 1“)
a
Obec Číhošť, zastoupená starostou obce panem Jiřím Novákem, adresa sídla obce: Číhošť čp. 44, PSČ 582 87, příslušná
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou (dále jen „obec 2“)
uzavírají na základě usnesení Rady města Ledeč nad Sázavou č. 2.2007/32RM-s) ze dne 5. 2. 2007 a usnesení
Zastupitelstva obce Číhošť č. 3/4/2007 ze dne 14.3.2007 tuto veřejnoprávní smlouvu.
Čl. II
Předmět smlouvy
Podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 63 odst. I zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, budou orgány obce I vykonávat namísto orgánů obce 2 v jejím správním obvodu přenesenou působnost
svěřenou zvláštním zákonem orgánům každé obce v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy
bude obec I místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce 2.
Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
Obec I bude vykonávat ve správním obvodu obce 2 přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu
stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu smlouvy bude obec 1 požadovat úhradu ve výši 1000,- Kč za každé došlé oznámení o spáchání
přestupku v daném roce, spadající do správního obvodu obce 2 nebo jehož pachatelem měl být občan obce 2. Faktura za výkon
předmětu smlouvy v daném kalendářním roce bude zaslána vždy do 31. března následujícího roku.
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Čl.V
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. VI
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec 1, jeden stejnopis obec 2 a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s jejím uzavřením.
Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rady obce I a usnesení zastupitelstva obce 2 a pravomocné rozhodnutí krajského
úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Čl. VII
Závěrečná ujednání
Případné změny této smlouvy jsou v souladu s ust. § I66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možné
pouze písemnou dohodou smluvních stran. Uzavření této dohody podléhá souhlasnému rozhodnutí příslušného
krajského úřadu.

V Ledči nad Sázavou dne 5. 2. 2007

V Číhošti dne 14.3.2007

Stanislav Vrba v.r .
starosta města Ledeč nad Sázavou

Václav Husák v.r.
starosta obce Kožlí

Veřejnoprávní smlouva
Město Havlíčkův Brod, zastoupené starostkou Ing. Janou Fischerovou, CSc., Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina, na straně jedné
a
Obec Veselý Žďár, zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Trávníčkem, kraj Vysočina, na straně druhé
Čl. II
Smluvní rozsah výkonu přenesené působností
Podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Havlíčkova Brodu
vykonávat namísto obecního úřadu ve Veselém Žďáře v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
podle § 52 písm. a) č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
Na základě této smlouvy budou orgány města Havlíčkova Brodu místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní
obvod obce Veselý Žďár.
Správní poplatky vybírané městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Výnos pokut uložených městským úřadem v Havlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města
Havlíčkův Brod.
Čl. III
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Smluvní strany se dohodly, že obec Veselý Žďár bude platit za každé zahájené přestupkové řízení částku 1 500 Kč.
Dále se smluvní strany dohodly, že město Havlíčkův Brod vystaví za všechna zahájená přestupková řízení fakturu
do patnáctého dne po skončení kalendářního pololetí. Faktura má čtrnáctidenní splatnost a pro úrok z prodlení platí
nařízení vlády č. 142/1994 Sb.
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ČL. IV
Společná ustanovení
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách nejméně po dobu
15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku a jeden
stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krajský úřad spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy.
Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod dne 17. 12. 2007 pod číslem usnesení 429/2007
a Zastupitelstvo obce Veselý Žďár dne 3. 12. 2007 pod číslem usnesení 2007/8. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou
přílohu této smlouvy spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
V Havlíčkově Brodě dne 19.12. 2007
Ing. Jana Fischerová, CSc. v.r
starostka

Ve Veselém Žďáře dne 19.12. 2007
Ing. Zdeněk Trávníček v.r.
starosta

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Rady města Moravské Budějovice ze dne 10. 9. 2007 č. RM-19/2007/6 a usneseni zastupitelstva
(rady) obce Štěpkov č. 6 ze dne 12.12.2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Čl. 1
Smluvní strany
Obec Štěpkov , zastoupená starostou obce Čestmírem Malým, adresa obecního úřadu: Štěpkov 33, kraj: Vysočina,
IC: 00378712, bank. spojení: 16726711/0100
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působnosti: města Moravské Budějovice (dále jen „obec Štěpkov“)
a
Město Moravské Budějovice, zastoupené starostou města Ing. Vlastimilem bařinkou, adresa městského úřadu:
Moravské Budějovice, nám. Míru 31, kraj Vysočina, IC: 00289931, bank. spojení 19-222-711/0100
příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Moravské Budějovice (dále jen „město Moravské
Budějovice“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Moravské
Budějovice vykonávat namísto orgánů obce Štěpkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
- rozhodování ve správním řízeni podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
- a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány města Moravské Budějovice místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Štěpkov
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy jsou příjmem
rozpočtu města M oravské Budějovice.
Výnos pokut uložených městským úřadem města Moravské Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu
města Moravské Budějovice.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Štěpkov ze svého rozpočtu městu Moravské
Budějovice na jeho účet úhradu nákladů ve výši 1 000 Kč za každé zahájené řízení ve smyslu ust. § 67 a § 68 zákona
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č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ‘ve znění pozdějších předpisů které místní příslušností spadá do územního obvodu obce
Štěpkov, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý pobyt nebo se v tomto územním
obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy do 15. července a do 15. prosince
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Moravské Budějovice č. 19-222-711/0100 uvedený
u KB, a. s., pobočky Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsáni příslušné částky na účet města Moravské
Budějovice.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od jejího uzavření. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnuti
příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Štěpkov předá do 10 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy městu Moravské Budějovice veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle či. II této smlouvy. Město Moravské Budějovice vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle či. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavřením na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Štěpkov, jeden stejnopis obdrží
město Moravské Budějovice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu se
žádosti o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva (rady) obce Štěpkov a usnesením Rady města Moravské
Budějovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích,
případně občanským zákonem.
Jakékoli zrněny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavřeni
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu ( § 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. či. IV. odst. 1, výše).
V Moravských Budějovicích dne 12.9.2007

Ve Štěpkově dne 14.12.2007

Ing. Vlastimil Bařinka v. r.
starosta města Moravské Budějovice

Čestmír Malý v. r.
starosta obce Štěpkov

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kojetice ze dne 14. 4. 2008 a usnesení Rady města Třebíč č. 40 ze dne 26.3.2004
uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto veřejnoprávní
smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Kojetice, zastoupená starostou obce Vladimírem Chromým, adresa sídla obce: Kojetice čp. 131, kraj
Vysočina, IČ: 00289612, bank. spojení: ČS a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 1522430379/0800, příslušná do správního obvodu obce
s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Kojetice“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné
do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
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Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Kojetice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Kojetice
oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Kojetice.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Kojetice ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 4 Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 1844,- Kč (slovy: jedentisícosmset
čtyřicetčtyřikorunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Kojetice k 1. lednu
roku, ve kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření
smlouvy. V dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím
se s uzavřením smlouvy je povinna obce Kojetice uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu
spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle
následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
kde: N(t+1) je výše nákladů v běžném kalendářním roce
Nt
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
It
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým
úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky
Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Kojetice předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kojetice, jeden stejnopis obdrží
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
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Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Kojetice a usnesení Rady města Třebíče o souhlasu s uzavřením
této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina o udělení souhlasu k uzavření
smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).
V Třebíči dne 16. 6. 2008

V Kojeticích dne 15. 4. 2008

Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

Vladimír Chromý v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Slavičky č.11/2008 ze dne 5.5. 2008 a usnesení Rady města Třebíč č. 40
ze dne 26.3.2004 uzavírají níže uvedené smluvní strany dle § 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto
veřejnoprávní smlouvu:
Čl. I
Smluvní strany
Obec Slavičky, zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Válalem, adresa sídla obce: Slavičky čp. 29, kraj Vysočina,
IČ: 00378607, bank. spojení: KB a.s. pobočka Třebíč, č.ú. 14423711/0100, příslušná do správního obvodu
obce s rozšířenou působností: města Třebíče (dále jen „obec Slavičky“)
a
Město Třebíč, zastoupené starostou města Ing. Ivo Uhrem, adresa sídla obce: Třebíč, Karlovo nám. č. 104/55, kraj
Vysočina, IČ: 00290629, bank. Spojení: Komerční banka a.s. pobočka Třebíč, č.ú 19-329-711/0100, příslušné do
správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč (dále jen „město Třebíč“)
Čl. II
Určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., budou orgány města Třebíče
vykonávat namísto orgánů obce Slavičky v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
projednávat přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Slavičky
oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládat sankce, ochranná opatření a povinnost nahradit náklady řízení dle tohoto zákona.
Na základě této smlouvy budou orgány města Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní
obvod obce Slavičky.
Správní poplatky vybírané městským úřadem města Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Pokuty a náklady řízení uložené městským úřadem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města
Třebíče.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Slavičky ze svého rozpočtu městu Třebíč na jeho
účet úhradu nákladů ve výši 4,- Kč / na jednoho obyvatele obce/ na 1 rok, tj. celkem 944 Kč (slovy: devětsetčtyřicetčtyři
korunčeských) bez ohledu na počet případů. Rozhodující pro úhradu je počet obyvatel obce Slavičky k 1. lednu roku, ve
kterém je smlouva uzavřena. Úhrada na první rok bude poskytnuta předem do 30 dnů po uzavření smlouvy. V
dalším období za trvání smlouvy vždy v běžném kalendářním roce do 30 dnů po dnu a měsíci shodujícím se s uzavřením
smlouvy je povinna obce Slavičky uhradit předem náklady, které si sama zvýší v závislosti na růstu spotřebitelských cen
v předchozím kalendářním roce. Výše nákladů se v takovém případě každoročně zvýší podle následujícího vzorce:
N(t+1) =Nt x (It /100)
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N(t+1)
Nt
It

je výše nákladů v běžném kalendářním roce
je výše nákladů v předchozím kalendářním roce
je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok (míra inflace vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým statistickým
úřadem a vyjádřený v procentech.
Způsob úhrady nákladů: bezhotovostní platbou na účet města Třebíč č. 19-329711/0100 vedený u KB a.s. pobočky
Třebíč, kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet města Třebíče.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského
úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Tento smluvní vztah končí:
písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému datu
písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně
v případě změny právní úpravy spočívající v zániku tohoto typu smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti této
změny (rozvazování podmínka dle § 36 odst. 2 občanského zákona).
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Slavičky předá do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou agendu související
s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou
službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Slavičky, jeden stejnopis obdrží
město Třebíč a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení Zastupitelstva obce Slavičky a usnesení Rady města Třebíče
o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného Krajského úřadu kraje Vysočina
o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude – li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními zákona
o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 63 odst. 1 zákona o obcích, § 160 odst. 5 správního řádu).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. článek IV odst. 1 výše).
V Třebíči dne 25. 6. 2008

Ve Slavičkách dne 10. 6. 2008

Ing. Ivo Uher v. r.
starosta města Třebíč

Ing. Jiří Válal v. r.
starosta obce

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi
Čl. I
Smluvní strany
Obec Příštpo, zastoupená starostou obce Antonínem Vítámvásem, adresa obecního úřadu: Příštpo, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: města Třebíč, IČ: 48527467
a
Město Jaroměřice nad Rokytnou, zastoupené starostou města Ing. Karlem Nedvědickým, adresa městského úřadu:
Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností:
města Třebíč, IČ: 00289507
uzavírají na základě usnesení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou a usnesení Zastupitelstva obce Příštpo tuto
veřejnoprávní smlouvu.
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Čl. II
Předmět smlouvy a určení rozsahu výkonu přenesené působnosti
V souladu s ust. § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 63 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Jaroměřice nad Rokytnou
vykonávat namísto orgánů Obce Přístpo v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
rozhodování ve správním řízení podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec
oprávněna projednávat v prvním stupni
a ukládání sankcí dle tohoto zákona
Na základě této smlouvy budou orgány Města Jaroměřice nad Rokytnou místně příslušnými správními orgány v řízeních
pro správní obvod obce Příštpo.
Správní poplatky vybírané MěU Jaroměřice nad Rokytnou při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu Města
Jaroměřice nad Rokytnou.
Výnos pokut uložených Městským úřadem Jaroměřice nad Rokytnou při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města
Jaroměřice nad Rokytnou.
Čl. III
Úhrada nákladů
Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Příštpo ze svého rozpočtu Městu Jaroměřice nad
Rokytnou na jeho účet úhradu nákladů ve výši 500 Kč za každý projednaný přestupek, který místní příslušností spadá
do územního obvodu Obce Příštpo, kde byl přestupek spáchán a na pachatele přestupku, kteří mají v jeho obvodu trvalý
pobyt nebo se v tomto územním obvodu zdržují či pracují. Úhrada bude poskytována ve dvou splátkách a to vždy
do 15. července a do 15. prosince. Způsob úhrady nákladů:
bezhotovostní platbou na účet Města Jaroměřice nad Rokytnou č. 132171 1/0100 uvedený u KB, a. s., pobočky Třebíč,
kdy za den zaplacení je považován den připsání příslušné částky na účet Města Jaroměřice nad Rokytnou.
Čl. IV
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet první den kalendářního
měsíce následujícího roku po doručení písemné výpovědi. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného
krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.
Čl. V
Společná ustanovení
Obec Příštpo předá do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy Městu Jaroměřice nad Rokytnou veškerou spisovou agendu
související s výkonem činností podle Čl. Ii této smlouvy. Město Jaroměřice nad Rokytnou vede po dobu platnosti této
smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle Čl. II této smlouvy.
Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních
úřadů nejméně po dobu 15 dnů.
Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření
této smlouvy a jejím předmětu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží Obec Příštpo, jeden stejnopis obdrží
Město Jaroměřice nad Rokytnou a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krajský úřad spolu
se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zastupitelstva Obce Příštpo a usnesení Rady města Jaroměřice nad
Rokytnou o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení
souhlasu k uzavření smlouvy.
Nebude-li konkrétní věc touto smlouvou řešena, budou se smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními
zákona o obcích, případně občanským zákonem.
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních stran. K uzavření
takové dohody je třeba souhlasu krajského úřadu (§ 66 d, odst. 1 zákona o obcích).
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (viz. Čl. IV).
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V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 3.4.2008

V Příštpě dne 5.4.2008

Ing. Karel Nedvědický v. r.
starosta města Jaroměřice nad Rokytnou

Antonín Vítamvás v. r.
starosta obce Příštpo
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Blízkov ze dne 14.12. 2007 č. 5/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Blízkov, zastoupená starostou obce Stanislavem Bradáčem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Blízkov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP003R9HK byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Blízkov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Blízkov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Blízkov,
se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Blízkov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Blízkov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

V Blízkově dne 3.1. 2008

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Stanislav Bradáč v.r.
starosta obce Blízkov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Dolní Heřmanice ze dne 27. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
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Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Dolní Heřmanice, zastoupená starostou obce Josefem Prudíkem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Dolní
Heřmanice, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 13. 8. 2003, č.j.: KUJIP001SO7M byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Dolní Heřmanice poskytne městu Velké Meziříčí za každý
projednaný přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Dolní Heřmanice, nebo jehož pachatelem byl
občan obce Dolní Heřmanice, se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Dolní
Heřmanice a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Dolní
Heřmanice a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

V Dolních Heřmanicích dne 27. 11. 2007

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Josef Prudík v.r.
starosta obce Dolní Heřmanice

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Chlumek ze dne 25.10. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Chlumek, zastoupená starostou obce Pavlem Přibylem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Chlumek, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
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Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30.6. 2003, č.j.: KUJIP004EX5S byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Chlumek poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Chlumek, nebo jehož pachatelem byl občan obce Chlumek,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Chlumek a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Chlumek a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne

V Chlumku dne 26. 10. 2007

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Pavel Přibyl v.r.
starosta obce Chlumek

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Lavičky ze dne 18. 12. 2007 č. 12/07 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Lavičky, zastoupená starostou obce Jiřím Bradáčem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Lavičky, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF52 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Lavičky poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Lavičky, nebo jehož pachatelem byl občan obce Lavičky,
se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
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Čl. IV

Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Lavičky a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Lavičky a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

V Lavičkách dne 8. 1. 2008

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Jiří Bradáč v.r.
starosta obce Lavičky

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Martinice ze dne 2. 11. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Martinice, zastoupená starostou obce Michalem Drápelou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Martinice, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003RF2H byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Martinice poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Martinice, nebo jehož pachatelem byl občan obce
Martinice, se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Martinice a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Martinice a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

V Martinicích dne 2. 1. 2008

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Michal Drápela v.r.
starosta obce Martinice
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce Osové
ze dne 22. 12. 2007 č. uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Osové, zastoupená starostou obce Josefem Krejskou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Osové, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP004EXCT byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Osové poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Osové, nebo jehož pachatelem byl občan obce Osové,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Osové a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Osové a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 7. 1. 2008

V Osovém dne 27. 12. 2007

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Josef Krejska v.r.
starosta obce Osové

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Petráveč ze dne 3. 12. 2007 č. 7/07 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Petráveč, zastoupená starostou obce Milošem Kratochvílem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Petráveč, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP001JLN8 byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Petráveč poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Petráveč, nebo jehož pachatelem byl občan obce Petráveč,
se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Petráveč a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Petráveč a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 7. 1. 2008

V Petrávči dne 3.12. 2007

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Miloš Kratochvíl v.r.
starosta obce Petráveč

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Pikárec ze dne 8. 11. 2007 č. 8/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Pikárec, zastoupená starostou obce Ing. Františkem Brožou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Pikárec, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESIF byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Pikárec poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Pikárec, nebo jehož pachatelem byl občan obce Pikárec,
se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
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Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Pikárec a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Pikárec a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

V Pikárci dne 8. 11. 2007

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Ing. František Broža v.r.
starosta obce Pikárec

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Rousměrov ze dne 6. 11. 2007 č. 1/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Rousměrov, zastoupená starostkou obce Irenou Kudílkovou, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Rousměrov,
kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESGP byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Rousměrov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Rousměrov, nebo jehož pachatelem byl občan obce
Rousměrov, se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Rousměrov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Rousměrov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
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Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

V Rousměrově dne 2. 1. 2008

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Irena Kudílková v.r.
starostka obce Rousměrov
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Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Uhřínov ze dne 12. 11. 2007 č. 10/07 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Uhřínov, zastoupená starostou obce Václavem Necidem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Uhřínov, kraj
Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 17. 4. 2003, č.j.: KUJIP003ESEZ byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Uhřínov poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Uhřínov, nebo jehož pachatelem byl občan obce Uhřínov,
se mění z 500 Kč na 1 500 Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Uhřínov a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Uhřínov a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 7. 1. 2008

V Uhřínově dne 19. 11. 2007

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Václav Necid v.r.
starosta obce Uhřínov

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva obce
Vídeň ze dne 12. 12. 2007 č. 5/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy:
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Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Vídeň, zastoupená starostou obce Pavlem Vidlákem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Vídeň, kraj Vysočina,
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 27. 6. 2003, č.j.: KUJIP004EX4X byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Vídeň poskytne městu Velké Meziříčí za každý projednaný
přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Vídeň, nebo jehož pachatelem byl občan obce Vídeň,
se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec
Vídeň a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Vídeň a pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. 1. 2008

Ve Vídni dne 9. 1. 2008

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Pavel Vidlák v.r.
starosta obce Vídeň

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
Na základě usnesení Rady města Velké Meziříčí ze dne 3.10.2007 č. 411/2007/23/RM a usnesení Zastupitelstva
obce Zadní Zhořec ze dne 8. 11. 2007 č. 6/2007 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy:
Čl. 1
Smluvní strany
Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Františkem Bradáčem, adresa městského úřadu: Městský úřad
Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, kraj Vysočina
příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
a
Obec Zadní Zhořec, zastoupená starostou obce Milanem Melicharem, adresa obecního úřadu: Obecní úřad Zadní
Zhořec, kraj Vysočina, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Velké Meziříčí
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Čl. II
Smluvní strany uzavřely veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti svěřené orgánům
každé obce v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Rozhodnutím
Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30. 6. 2003, č.j.: KUJIP0074EX6N byl udělen souhlas s uzavřením této
veřejnoprávní smlouvy.
Čl. III
Smluvní strany se dohodly, že čl. IV uvedené veřejnoprávní smlouvy se mění takto:
Paušální částka, která představuje příspěvek, který obec Zadní Zhořec poskytne městu Velké Meziříčí za každý
projednaný přestupek v daném roce, spadající do správního obvodu obce Zadní Zhořec, nebo jehož pachatelem byl
občan obce Zadní Zhořec, se mění z 500,- Kč na 1.500,- Kč za každý projednaný přestupek.
Čl. IV
Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění.
Tato dohoda, která je nedílnou součástí uvedené veřejnoprávní smlouvy, je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského
úřadu kraje Vysočina o souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.
Smluvní strany zveřejní tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně
po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Velké Meziříčí, jeden obec Zadní
Zhořec a jeden stejnopis s přílohou obdrží krajský úřad spolu s žádostí o souhlas s uzavřením dodatku.
Přílohu k této dohodě tvoří usnesení Rady města Velké Meziříčí, usnesení Zastupitelstva obce Zadní Zhořec
a pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dohody.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 2. 2008

V Zadním Zhořci dne 18. 2. 2008

Ing. František Bradáč v.r.
starosta města Velké Meziříčí

Milan Melichar v.r.
starosta obce Zadní Zhořec
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